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اخلشوع وأثره يف واقعنا
فضيلة الشيخ حييى بن خالد عثمان

شيطان يتصدر بيوتنا
أم عبد الرمحن منيمنة

من أجـل حياة زوجية سعيدة
أم بكر املزوق

بقلــم

رئــــيس التحــــريــــر

احلمد هلل رب العاملني  ،والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني  ،نبينا حممد  ،وعىل آله
وأصحابه أمجعني .
أما بعد  ،فتتواىل األمراض واملصائب عىل الناس  ،فمن مرض األيدز  ،وأنواع الرسطانات ،
وأنفلونزا الطيور  ،إىل أنفلونزا اخلنازير  ،فض ً
ال عن الكوارث والزالزل واألزمات االقتصادية ،
واحلروب الطاحنة  ،والظلم الواقع عىل كثري من املستضعفني يف أصقاع األرض .
ظواهر كثرية  ،خيتلف الناس يف تفسريها  ،والذي هيمني أن أعرض التفسري اإلسالمي الذي
نؤمن به  ،والذي وصل إلينا عن طريق الوحي ﴿ ،ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﴾.
فقـ ـ ـ ــد روى ابن ماجه ( )4019بسند حسن  ،عن ع ـ ـ ـ ـ ــبد اهلل بن عمرﮔ قال أقبل علينا
دركوهن :مل
هبن  ،وأعوذ باهلل أن ُت
َّ
رسول اهللﷺ فقال « :يا معرش املهاجرين  ،مخس إذا ابتليتم َّ
تظهر الفاحشة يف قوم قط  ،حتى ُيعلنوا هبا  ،إال فشا فيهم الطاعون واألوجاع التي مل تكن مضت
يف أسالفهم الذين مضوا  ،ومل ُينقصوا املكيال وامليزان إال ُأخذوا بالسنني وشدة املؤونة وجور
السلطان عليهم  ،ومل يمنعوا زكاة أمواهلم إال ُمنعوا القطر من السامء  ،ولوال البهائم مل يمطروا،
ومل ينقضوا عهد اهلل وعهد رسوله إال س ّلط اهلل عليهم عدو ًا من غريهم فأخذوا بعض ما يف
أيدهيم  ،وما مل حتكم أئمتهم بكتاب اهلل ويتخيرَّ وا مما أنزل اهلل إال جعل اهلل بأسهم بينهم» .
ونحن نضع هذا احلديث برسم الشعوب أوالً  ،ثم القادة واملسؤولني يف عاملنا اإلسالمي لينطلقوا
منه نحو معاجلة حقيقية للمشاكل القائمة  ،ثم تصدير هذا العالج إىل العامل الغريب الذي يئن من
ّ
والكف عن استرياد ثقافة اإلباحية إىل عاملنا اإلسالمي  ،والتي تسببت هبذه
آثار اإلباحية ،
الظواهر  ،والتي كان منها  :مرض األيدز  ،وأنفلونزا اخلنازير .

املدير املسؤول
فضيلة الشيخ سامي بن سعيد بكور
صــاحب االمتياز ورئيس التحريـــر
د .سعد الـدين بــن حمــــمد الكــــيب

مدير التحـــريــر
فضيلة الشيخ
حمــمود بــن صـفا الصيــاد العكــال
سكـــرتيـــر التحـــريــــر
ماهــر إدليب

لبنــــان ــ عكـــار
ص.ب  208:ــ طرابلس
تلفاكس 00961 6 471788 :
E-mail
majallat.nafahat@gmail.com
احلواالت املصـــرفية  :بنــك البـــركة
طــرابلــس ــ التــــل 23164 :

بقلــم

الشيخ حييى بن خالد عثمان

احلمد هلل وكفى  ،والصالة والسالم عىل النبي
املصطفى ،وبعد :

هو وأمي ـ ـ يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من
البكاء [ .رواه النسائي ( )1214وصححه األلباني].
وأعظم ما يجلب البكاء والخشوع هو صفاء القلب
وشدة تعظيمه ل َّله  ،وذلك مرتبط بالعلم به سبحانه
وأسمائه وصفاته  ،فكيف يخشع من ال يعرف ال َّله عز
وجل ويقدره حق قدره  .قال تعالى  ﴿ :ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﴾.

قال ابن رجب رمحه اهلل يف كتابه (اخلشوع يف الصالة
ص«: )11 :أصل الخشوع  :لين القلب ورقته وسكونه
وخضوعه وانكساره وحرقته  ،فإذا خشع القلب تبعه
خشوع جميع الجوارح واألعضاء ألنها تابعة له» اهـ .
وقال القرطبي «:إذا سكن القلب أوجب خشوع
الظاهر» [الجامع ألحكام القرآن (. ])375/1
فال عجب بعد ذلك أن ال ترى
لقد مدح الله سبحانه في كتابه الخاشعين الذين
يوجب لهم خشوعهم بكا ًء من خشية الله فقــال َّعز أثر الصالة يف واقع املسلمني
م ـ ــن ق ــائل ﴿ :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ إال من رحم اهلل فلم تعد
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ تنهاهم عن فحشاء وال منكر
ﭹﭺﭻﭼﭽﭾ ﭿﮀﮁﮂ
ﮃﮄﮅﮆ ﮇ ﮉ ﴾ .
وعن أبي الدرداءﮕ َّ
أن النبيﷺ كان مع
قست القلوب ولم تعد تخشع لعالم الغيوب  ،وهذا بعض أصحابه فشخص بصره إلى السماء  ،ثم
ما كان يستعيذ منه الصادق المصدوق صلوات ربي قال « :هذا أوان اختالس العلم من الناس حتى
وسالمه عليه  ،فقد كان من دعائه « :اللهم إني أعوذ ال يقدروا منه على شيء»  .فقال زياد بن لبيد
بك من علم ال ينفع  ،ومن قلب ال يخشع  ،ومن عين األنصاريﮕ  :كيف يختلس م َّنا وقد قرأنا القرآن؟
ال تدمع [ »...رواه مسلم ( . ])2722وكان ـ ـ بأبي

*
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فوال َّله لن ْق َرأ َّن ُه ولنُق ِرأ َّن ُه نساءنا وأبناءنا  .فقالﷺ :كتبت له تامة  ،وإن كان انتقص منها شيئ ًا قال :انظروا
«ثكلتك أمك يا زياد ! إن كنت ألعدك من فقهاء هل لعبدي من تطوع ؟ فإن كان له تطوع قال  :أ ّمتوا
المدينة ! هذه التوراة واإلنجيل عند اليهود والنصارى
فم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاذا تغني عنهم ؟» .قال جبير بن نفير ـ ـ أحد
وأعظم ما يجلب البكاء والخشوع
الرواة ـ ـ فلقيت عبادة بن الصامتﮕ فقلت  :أال
تسمع إلى ما يقول أخوك أبو الدرداء ؟ فأخبرته بالذي هو صفاء القلب وشدة تعظيمه هلل،
قال أبو الدرداء  .قال  :صدق أبو الدرداء  ،إن شئت
ألحدثنك ّبأول علم يرفع من الناس  ،أول علم يرفع وذلك مرتبط بالعلم به سبحانه
من الناس  :الخشوع  ،يوشك أن تدخل مسجد جماعة
وأسمائه وصفاته
فال ترى فيه رجالً خاشع ًا [ .رواه الترمذي ()2653
وصححه العالمة األلباني] .
وقالﷺ « :أول يشء يرفع من هذه األمة اخلشوع  ،لعبدي فريضته  ،ثم تؤخذ األعامل عىل ذاكم» [صحيح
حتى ال ترى فيها خاشع ًا» [صحيح اجلامع( .])2570اجلامع (. ])2571

*

لقد جعل اهلل فالح املصلني مرتب عىل خشوعهم وقالﷺ « :أول ما ُيرفع من الناس األمانة وآخر ما
مصل ال خالق له عند
ور َّب
فقال سبحانه  ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ يبقى من دينهم الصالة ُ ،
ٍّ
ﭘ ﭙ ﭚ ﴾ وأخرب عز وجل عن نتائج اهلل تعاىل» [صحيح اجلامع (. ])2575
هذه الصالة فقال  ﴿ :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ وسنتحدث يف العدد القادم ـ ـ إن شاء اهلل تعاىل ـ ـ عن
ﯧ ﯨ ﴾  .فال عجب بعد ذلك أن ال ترى األسباب املعينة عىل اخلشوع يف الصالة .
أثر الصالة يف واقع املسلمني إال من رحم اهلل  ،فلم تعد
تنهاهم عن فحشاء وال منكر  ،فال غرابة أن ترى مصلي ًا
*****
قد خان أو ّ
غش أو ظلم أو رشى أو ارتشى أو طفف
أو ّ
نم أو
كذب  ،أو مكر أو خدع  ،أو اسرتق النظر ،أو َّ
اغتاب  ،أو أكل ماالً بالباطل  ،أو تعدَّ ى عىل حرمات
عـ ـ ـ ـ ــن عـ ـ ــقبة بن عامرﮕ ق ـ ـ ــال  :ق ــال
اآلخرين  ،واهلل املستعان عىل ما نرى من مصليات
رسول اللهﷺ « :ما من مسلم يتوضأ
كاسيات عاريات !! قالﷺ « :أول ما حياسب به
فيحسن وضوءه  ،ثم يقوم فيصيل ركعتني
العبد يوم القيامة الصالة  ،فإن صلحت صلح سائر
مقبل عليهام بقلبه ووجهه  ،إال وجبت له
عمله  ،وإن فسدت  ،فسد سائر عمله» [صحيح اجلامع
اجلنة» [ .رواه مسلم (])234
(. ])2573
وقالﷺ « :أول ما حياسب الناس به يوم القيامة من
أعامهلم الصالة  ،يقول ربنا عز وجل ملالئكته وهو أعلم:
انظروا يف صالة عبدي أ ّمتها أم نقصها ؟ فإن كانت تا ّم ًة
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الصوم فقط  ،بل يقبلون عىل أنواع من الطاعات،
كالصالة والزكاة وقراءة القرآن  ،وذلك ألن اهلل
هيأ هلم يف هذا الشهر الكريم  ،اجلو
تعاىل قد ّ
اإليامين ليقبلوا إليه فيه  ،فتجد عندهم القابلية
للدعوة وما هيمهم من أمر دينهم.
ومن هنا ندرك أمهية الدعوة إىل اهلل يف رمضان،
وذلك لكون القلوب خصبة يف هذا الشهر ،
لغرس بذر التقوى فيها  ،فينبغي عىل الداعية أن
يشمر
يضاعف جهد الدعوة يف هذا الشهر  ،وأن ّ
عن ساعد اجلدّ  ،حتى يغرس ما يستطيع غرسه ،
قبل انتهاء الزمن املحدد للزرع.

وإذا كان أهل الفن والغناء والرقص  ،قد أعدّ وا
هلذا الشهر عدّ هتم  ،وهم يف جدّ واجتهاد ،
وتراهم ُي َر ِّوجون ملسلسالهتم ومهرجاناهتم بكل
فخر  ،ليشغلوا الناس هبا يف رمضان  ،وهم عىل
الشيخ عبد الشكور اللبابيدي
بقلــم
باطل  ،أفال ينبغي للداعية يف هذا الشهر  ،أن
يأخذ بتالبيب شهواته ويضعها جانب ًا  ،ويرتدي
احلمد هلل الذي جعل رمضان شهر اخلري
رداء األنبياء لتبليغ هذا الدين ؟
والربكات  ،وشحذ مهم الناس فيه لإلقبال عىل
الطاعات  ،وأوقد حنني املشتاقني لإلكثار من أفال ينبغي له أن يبذل كل ثانية هبذا الشهر ،
إلرجاع العباد إىل رب العباد ؟
القربات.
والصالة والسالم عىل خاتم األنبياء  ،وإمام أفال ينبغي له أن يروج لسلعة اهلل  ،عسى أن جيد
األتقياء  ،صىل اهلل عليه وعىل آله وأصحابه مشرتي ًا  ،فريبحا معاً ؟

وسلم صالة وسالم ًا ليس هلام فناء.
إننا يف عرص – نتحني فيه الفرص  -متى يقبل
الناس عىل الدين  ،لذا كان األمر متحت ًام عىل
أما بعد:
اجلميع أن يقوموا بالدعوة إىل اهلل يف رمضان ،
إن اهلل تعاىل قد رشع لنا الصيام يف رمضان لغاية
وأن جيعلوها من مقدمات أمورهم  ،وأوجب
هي من أسمى الغايات  ،وه ـ ــي تقوى اهلل ،فقـال:
واجباهتم.
﴿ ﭣﭤﭥﭦ ﭧﭨﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﴾ قد يقول قائل :دأب السلف يف رمضان هو ترك
[البقرة ]183 :فتقوى اهلل هي املراد من الصيام ،الدعوة والتعليم  ،والتفرغ للعبادة  ،وأنت هبذا
ولذا جتد عباد اهلل يف رمضان ال يقترصون عىل ختالف دأب السلف !
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فنقول :هذا صحيح  ...ولكن حالنا اليوم ختتلف عن حاهلم اختالف الليل عن النهار ،ففي زمنهم
كان الناس مقبلني عىل اهلل يف رمضان وغريه  ،فكانوا يتعلمون ويدعون إىل اهلل يف كل الشهور،
فإذا جاء رمضان تفرغوا للعبادة  ،أما يف زمننا فاحلال خمتلف  ،فأنت بحاجة إىل أن تالحق الناس
بالنصيحة مالحقة  ،وقد ُيقبل عليك الشخص قلب ًا وقالب ًا يف رمضان  ،كام مل يقبل يف غريه  ،وانتهاز
الفرص لدعوة الناس  ،سلوك نبوي  ،فقد كان النبيﷺ يتعرض للقوافل التي تأيت إىل مكة ألجل
احلج ،فيدعوهم إىل اهلل  ،وغريها من األمثال كثري  ،والدعوة إىل اهلل عبادة متعدية  ،ال يقترص
نفعها عليك فحسب  ،فاألوىل أن تشغل نفسك هبا  ،وألن هيدي اهلل بك رج ً
ال واحد ًا خري لك مما
طلعت عليه الشمس  ،فال تقرص يف عبادتك  ،وال تقترص عىل العبادة وترتك الدعوة.

إذا سقط الناس من حر اهلواجر فلم يستطيعوا الوقوف ...وإذا تعبت القافلة من مشقة الطريق
فلم تستطع إكـ ــامل املسري ...وإذا جـ ـ ـ ّ
ـف احللق  ،وتعب الفريق  ،من طول وقت الصيام  ،فخارت
القوى ...فقم ولو كنت وحيد ًا  ،معتمد ًا عىل اهلل  ،متكئ ًا عىل سيف الصرب  ،فأنت فارس امليدان ،
ٍ
فارس كان سبب ًا بانتصار جيوش وفتح بالد.
ور َّب
ُ
ِّ
وصل اللهم عىل سيدنا حممد  ،وعىل آله وصحبه وسلم.


قال رسول اهللﷺ لعيلٍّﮕ:
«فواهلل  ،ألن هيدي اهلل بك رج ً
ال
خري لك من أن يكون
واحد ًا ٌ
لك محر النعم» [رواه البخاري
( )2942ومسلم (. ])2406
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املرأة ؟ وهل من املمكن أن يعتذر الزوج لزوجته
إذا أخطأ بح ّقها ؟ وهل تعتذر الزوجة بدورها ؟
املــــزوق
أم بـــــكر
بقلــم
َّ
كيف تترصف الزوجة الذكية عند غضب زوجها ،
احلمد هلل الذي خلق لكم من أنفسكم أزواج ًا
وكيف حتول املوقف لصاحلها ؟
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورمحة  ،والصالة
والسالم عىل املصطفى املختار إمام اهلدى ونبي أسئلة كثرية بحاجة لإلجابة عنها وحتتاج إىل مساندة
الرمحة  ،حممد وعىل آله وأصحابه نجوم الدجى من ِكال الفريقني  ،وهناك خطوات جيب اتباعها يف
ّ
أي خالفات زوجية وطرق للتعامل معها
حل ّ
وشموس العلم ومن اخلالئق الصفوة  ،والتابعني
رب من حيث عمقها  ،فمنها ما يحُ ّل برسعة وسالسة
هلم بإحسان إىل يو ٍم يقف الناس فيه بني يدي ّ
أي تبعات  ،ومنها ما يتضخم فيصبح
وبدون ّ
العزة .
أما بعد  ،أخوايت الكريامت  ،إن السعادة الزوجية عصية عىل احلل .
لم يراود الكثري من األزواج والزوجات  ،وال أختاه ! اعلمي يا رعاك اهلل أن زوجك هو جنتك
ُح ٌ
ِ
يزال الكثري منهم حياولون الوصول إليها بشتى
ونارك فاحريص عىل أن تكسبي قلبه وترضيه
الطرق  ،وال يكاد خيلو بيت من اضطرابات لرتيض ربك  ،ففي املسند وصحيح ابن حبان أن
وتوترات تؤدي أحيان ًا إىل فوران براكني الغضب النبيﷺ قال « :إذا ص ّلت املرأة مخسها  ،وصامت
اخلامدة بني الزوجني  .لكن من ا ُملالم  :الرجل أم شهرها  ،وحصنت فرجها  ،وأطاعت بعلها ،
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أي أبواب اجلنة شاءت» .
دخلت من ّ

عز ّ
وجل يف احلياة الزوجية
فعليك أن ختليص النية هلل َّ
أو ً
ال  ،وأن تقتدي بنبيك الكريم عليه الصالة والسالم
يف هديه وتعامله مع أزواجه األطهار  ،وكيفية تعامل
أزواجه معه عليه الصالة والسالم ثاني ًا وتنهيل منه .

من املهم يا أختاه أن تعريف وتفهمي طبيعة شخصية
زوجك ومفتاحها  ،فلكل شخصية مفتاح ومدخل،
ومتى ما علمت ذلك سلكت الدرب بكل يرس .
ِ
عليك أن حتبي زوجك كام هو بحسناته وسيئاته ،
وال تقيسيه عىل أحد  ،فهذا جيعلك غري راضية  ،وال
تركزي عىل األشياء الناقصة منه  ،فأو ً
ال وآخر ًا هو
إنسان وله عيوب  ،وال يوجد خملوق كامل عىل هذه
األرض .
ِ
منك احلور هذه النصائح
وإليك يا َمن تغار
واخلطوات التي جيب أن تتبعيها إذا ما حصل خالفٌ
بينك وبني رشيك حياتك  ،وأسأل املوىل الكريم أن
تأيت بثمرهتا :
* عندما يغضب زوجك  ،حاويل قدر اإلمكان أن
متتيص غضبه  ،وكوين هادئة وال تستفزيه بكلامت
وحركات تبني له مدى استهانتك بشخصيته .

* ال تقاطعيه  ،بل استمعي إليه دون تذمر وأ ّيديه
ببعض الكلامت الرقيقة حني تسنح لك الفرصة
مثل( :ال تتعب نفسك) ( ،أعرف أنك مرهق) ،
فبالتأكيد سيلني قلبه .

فالواجب الرشعي يقول إن املبادرة تكون من خريمها
دين ًا وعق ً
ال  ،أو من أقدرمها يف الغضب والرضا .
كام قال أبو الدرداءﮕ ألم الدرداءﮊ  ( :إذا
ِ
غضبت اسرتضيتك ،
غضبت فاسرتضيني  ،وإذا
وإال مل نجتمع ) [ .أخرج معناه ابن حبان يف روضة
العقالء (ص  . ])72وهو منقطع بني إبراهيم بن
أدهم وأيب الدرداءﮕ .
* ال جتعيل العبوس رفيقك  ،وحاويل ألاّ تفارق
وجهك االبتسامة والبشاشة لكي متنحي زوجك
السعادة  ،وإن كان هناك بعض األمل يف قلبك فهو
سيزول بإذن اهلل .

* تذكري دائ ًام أن البيت اململوء باحلب والتقدير
خري من بيت ميلء
واالحرتام املتبادل والبساطة ٌ ،
بالنكد واخلصام  ،فال ترصي عىل حمو السعادة بعدم
االعتذار  ،فام هذا إال دعوة لتعاسة كل منكام وتفاقم
املشكلة  ،فاالعتذار ثم االعتذار ثم االعتذار وإن
كان هو خمطئ ًا  ،فسوف يدرك خطأه حت ًام .

أخوايت  ،إن مداد األقالم قد جيف وال يفي احلياة
الزوجية السعيدة حقها  ،فاجتهدي حفظك اهلل
بأن تزيدي رأس مالك من مودة وحمبة زوجك يف
ونمي درجة الوفاء واإلخالص بينكام،
حسابك ِّ ،
فزوجك هو سرتك يف الدنيا وجنتك يف اآلخرة إن
ِ
سلكت الدرب السليم وأطعتيه يف مرضاة
أنت
ّ
وجل وتذكري دائ ًام أن مفتاح السعادة يف
عز
اهلل َّ
يديك.
ِ
خطاك ملا فيه رضاه
وأخري ًا  ،أسأل اهلل تعاىل أن يسدد
يقر عينك به وجيعله سكن ًا لك
ورضا زوجك  ،وأن ّ
وجيعلك سكن ًا له .

* حاويل أن هتدئيه واضبطي انفعالك إذا كان احلق
معك وحدثيه بأسلوب لبق وحاوريه بطريقتك
ِ
لصاحلك .
الذكية لتقلبي املوقف كله
* ال تنامي وهو غضبان ِ
منك  ،فبعد أن هتدأ األمور  ،وسبحانك اللهم وبحمدك  ،أشهد أن ال إله إال
وتتأكدي من هدوء زوجك  ،حاويل املبادرة للرضا  ،أنت ،أستغفرك وأتوب إليك .
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شيطان يتصدر بيوتنا

بقلــم

أم عبد الرمحن منيمنة

حيرت اآلباء واألمهات والمر ِّبين ومنها :
في اللقاء الماضي  ،كنا قد عرضنا من األسئلة التي ّ
لماذا صار أوالد هذا الجيل هكذا ؟ ال يو ّقرون الكبير وال يعطفون على الصغير !! مع العلم أن
رسول اللهﷺ حثَّنا على توقير الكبير والعطف على الصغير  ،ومن خالل هذه الحادثة سيظهر
يوسعوا
لنا بعض من هذه الوصية  :عن أنسﮕ قال  :جاء شيخ يريد النبيﷺ فأبطأ القوم أن ِّ
له  ،فقال النبيﷺ « :ليس م ّنا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا» [صحيح الجامع (.])5445
يوسعوا للشيخ فأتى التأنيب والتنبيه من معلم البشرية بنفي كمال
سبحان الله !! أبطأ القوم أن ّ
اإليمان .
فعجب ًا من شباب هذا الزمن حيث يكون في مجلسه متكئ ًا  ،أو ما ّد ًا رجليه أو مستلقي ًا  ،فيدخل
ّ
الكبير أب ًا كان أو جد ًا  ،أو حتى ضيف ًا شيخاً  ...وكأن شيئ ًا لم يكن ّ ....
ويظل
يظل متكئ ًا  ،بل
مستلقي ًا رافع ًا قدميه...وإذا ّنبهته وأشرت إليه بطرف عينك أن استقم أو أنزل قدميك  ،يستغرب
ويتساءل ببالهة ماذا ؟ ماذا هناك ؟
أسن منه  ،فعن سمرة بن
عجب ًا والله  ،كان الغالم منهم يستحي أن يتحدّ ث لوجود من هو ّ
جندبﮕ قال  :لقد كنت على عهد رسول اللهﷺ غالم ًا  ،فكنت أحفظ عنه فما يمنعني من
أن ها هنا رجا ً
القول إال ّ
أسن مني ...
ال هم ّ
هب إليه مساعد ًا منقذ ًا،
منذ فترة ليست بالبعيدة كان الشاب إذا أصاب أخاه الصغير أو أخته ٌ
سوء َّ
وداواه إن لزم األمر  ،ثم َّقبله وحمله بين يديه ...أما اليوم !! يرى الواحد منهم أخاه أو أخته في
ورطة أو مصيبة  ،أو لو وجده أثناء دراسته يعاني من صعوبة في ّ
يمر من
حل ّ
عملية حسابية مع ّقدةّ ،
أمامه كأن األمر ال يعنيه ّ ،
تجرأت وطلبت منه أن ساعد
وأن هذا الفتى ال ّ
يمت إليه بقرابة  ...وإن َّ
تبرم وغضب وعال صراخه قائ ً
علي أنا ؟ هذا ظلم !
أخاك َّ ،
ال  :ما ذنبي أنا ؟ كل شيء ّ
أتدري ما السبب ؟؟ كنا في السابق نحن األم واألب  ،نحن المر ّبون لفلذات أكبادنا  ،أما اليوم ،
فصار التلفاز ثالث األبوين  ...فماذا يع ِّلم ؟ بل عالم يربي ؟
في دراسة أجراها الباحث إبراهيم إمام  ،في كتابه اإلعالم اإلذاعي والتلفزيوني يقول ( :ثبت
سلبية  ،فيجعل لديه البالدة
أن التلفاز عموم ًا يجعل الطفل في استسالمه لمشاهدته شخصية
ّ
والالمباالة  ،ونوع ًا من التراخي في اإلحساس  ،والقيام بأعمال عنيفة بعيدة عن الشفقة والرحمة).
[إبراهيم إمام ،اإلعالم اإلذاعي والتلفزيوني  ،ص ( 245ـ ـ . ])246
ويقول الدكتور عدنان الطرشة ( :أوجد التلفاز صراع ًا دائم ًا بين اآلباء وأبنائهم حول مشاهدة قناة
تمرد األبناء على سلطة األب واالختالف معه حول ميعاد
دون قناة  ،وبرنامج دون برنامج  ...بل ّ
سبب للخالف والشقاق بين األبناء أنفسهم حول
النوم ووقت المذاكرة ومواعيد األكل  ،كما أنه ٌ
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السب أو الشتم  .وكما حصل منذ خمس سنوات
اختيار القنوات  ،ور ّبما أ ّدى إلى الضرب أو
ّ
مما أدى إلى ضرب أحدهم اآلخر
في بيروت  ،أن تشاجر أخوان من أجل اختيار إحدى القنوات ّ
فأرداه قتي ً
خفية داخل أنفسهم تجاه بعضهم
ال  .وقد ينشأ عن هذه الخالفات المستمرة آثار سيئة ّ
البعض) [ .عدنان الطرشة  ،ولدك والتلفزيون ص ( 87ـ ـ . ])88
فهذا التفكك األسري وهذا البغض والعداء العائلي تمثّل في حياة شبابنا في هذه اآلونة األخيرة
منتق ً
ال من قنوات فضائية ما فتئت ّ
تبث لنا حياة الغرب صباح مساء  ،حتى وصلت إلى أن نحياها دون
أن نشعر  ،ونسينا قول الله تعالى  ﴿ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﴾ [آل عمران . ]110 :ومشكلة المراهقة التي يحياها الغرب ويغرق
في نتنها  ،ما كانت موجودة لدى المسلمين في العصور الذهبية وما بعدها .
ً
المسماة المراهقة  ..لماذا ؟ ألن الطفل لدينا ّ
يظل طفال إلى أن
فالمسلمون ما عانوا من الفترة
ّ
سن البلوغ فهو غالم  ،فإذا بلغ فهو رجل بالغ تجده واقف ًا بين صفوف المجاهدين حام ً
ال
يقارب ّ
ً
عقيدة ال إله إال الله  ،ساعيا إلى هدف سام  :مرضاة الله والفوز بالجنة .
َ
فها هي قصة سمرة بن جندب ورافع بن خديج نحفظها ليومنا هذا ...اللذان أ ِذ َن لهما الرسولﷺ
أحبا الله ورسولهﷺ  ،وأدركا متعة الخلود والحياة
بالجهاد رغم حداثة سنهما ال لشيء إال أنهما ّ
الحقيقية...
ً
ً
مما يشاهد من
أما اليوم  ،فأين ترى الشباب في عمرهما ؟ أين ؟ مستلقيا على األريكة متخما ّ
برامج التلفزيون الواحد تلو اآلخر  ،وبيده أكياس البطاطا (التشيبس) يأكلها ويشرب المشروبات
العدوانية أو شبكته العنكبوتية  ...ضار ًا بذلك بدنه
الغازية  ...أو وراء جهاز الحاسوب وألعابه
ّ
وبطنه وقلبه .
ً
فال ُيستغرب بعد ذلك أن تراهم مشاكسين دائما رافضين واقعهم  ،ألنهم يعيشون في عالم العزلة
والتفاعل مع شاشة العرض التي يستسلمون لها  ،فيمتص الطفل ما تقدمه له  ،ويتشرب ما تتضمنه
ويكون مفاهيم غير مرغوب
يكون شخصيات سلبية
ّ
من قيم  ...ومثل هذا التعرض السلبي اليومي ّ
فيها لدى األطفال عن الكبار  :إنهم ال يفهموننا  ،ال يحبوننا  ،يعادوننا  ...فالنتيجة سخرية من
اآلباء والعلماء والمشايخ والمعلمين في مدارسهم  ...فيحاولون التخلص من القيود االجتماعية
برفض واقعهم بل وأحياناً بالتطاول واستعمال العنف والله المستعان .
ونحن الذين ر ّبانا اإلسالم بقول الله تعالى في اآلية الكريمة  ﴿ :ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ
ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﴾ [الحجرات. ]11 :
معين  ...بل في عالمنا اإلسالمي والعربي
هذه المشكلة ليست موجودة في مجتمع واحد أو بلد ّ
أجمع .فماذا ننتظر بعد ؟
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أبو بكر الصديق
رضي اهلل عنه
هو عبد اهلل بن عثامن بن عامر بن كعب وجيتمع مع
مرة بن كعب  ،وكنيته أبو بكر ،وعثامن
النبيﷺ يف ّ
هو اسم أيب قحافة  ،ولد أبو بكر بعد عام الفيل بسنتني
وستة أشهر  .وكان تاجر ًا مجع األموال العظيمة التي
نفع اهلل هبا اإلسالم حني أنفقها  ،وهو أول من أسلم
من الرجال  .وقد وصفه الرسولﷺ بالصدّ يق،
فعن أنس بن مالكﮕ قال  :صعد رسول اهللﷺ
ُأحد ًا ومعه أبو بكر وعمر وعثامن فرجف هبم  ،فقال:
ِّ
وصديق وشهيدان ».
« اثبت ُأ ُحد  ،فإنام عليك نبي
(رواه البخاري)  .وأبو بكرﮕ أول من دعا إىل
اهلل من الصحابة فأسلم عىل يديه أكابر الصحابة ،
ومنهم عثامن بن عفان وطلحة والزبري وعبد الرمحن
ابن عوف وأبو عبيدةﮋ.
أمن الناس
وقد قال عنه الرسولﷺ « :إن من ِّ
ع َّ
يل يف صحبته وذات يده أبو بكر» (رواه البخاري).
وكان الرسولﷺ يقيض يف مال أيب بكر كام يقيض
يف م ــال نفسه  .وعن أيب هريرةﮕ قال  :قال
رسول اهللﷺ « :ما نفعني مال قط ما نفعني مال أيب
بكر» فبكى أبو بكر وقال « :وهل أنا ومايل إال لك يا
رسول اهلل ؟» (رواه أمحد)  .وإنفاق أيب بكر هذا كان
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إلقامة الدين والقيام بالدعوة فقد أعتق بال ً
ال وعامر
ابن فهرية وغريمها كثري .
ويف الرتمذي وسنن أيب داود عن عمرﮕ قال:
أمرنا رسول اهللﷺ أن نتصدق  ،فوافق ذلك عندي
ما ً
ال  ،فقلت  :اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوم ًا،
قال :فجئت بنصف مايل  ،فقال رسول اهللﷺ « :ما
أبقيت ألهلك ؟» قلت  :مثله  ،وأتى أبو بكر ّ
بكل ما
عنده  ،فقال  « :يا أبا بكر  ،ما أبقيت ألهلك؟» قال:
أبقيت هلم اهلل ورسوله  ،قلت  :واهلل ال أسبقه إىل
يشء أبد ًا  .رواه الرتمذي وأبو داود .
وأليب بكر ذروة سنام الصحبة وأعالها مرتبة ،
فإنه صحب الرسولﷺ من حني بعثه إىل أن مات،
فقد صحبه يف أشد أوقات الصحبة  ،ومل يسبقه أحد
فيها ،فقد هاجر معه واختبأ معه يف الغار  ،قال اهلل
تعاىل ﴿ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ
ﯞ ﯟﯠﯡﯢﯣ
ﯤ ﯥ ﴾ [التوبة .]40 :والصديقﮕ
أتقى األمة بداللة الكتاب والسنة ،قال تعاىل :

﴿ ﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟﭠ ﭡﭢ
ﭣﭤﭥ ﭦ ﭧﭨﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﴾
[الليل  17 :ـ ـ . ]20
وقد ذكر غري واحد من أهل العلم أهنا نزلت يف أيب
بكرﮕ .
ميزه اهلل
وأليب بكر من الفضائل واخلصائص التي ّ
هبا عن غريه كثري  ،منها  :أنه أزهد الصحابةﮋ،
وأشجع الناس بعد رسول اهللﷺ  ،وأنه أحب
يسؤ ُه قط  ،وهو أفضل
اخللق إىل رسول اهللﷺ  ،ومل ْ
األمة بعد النبي عليه أفضل الصالة وأزكى التسليم،
وهو أول من يدخل اجلنة كام روى أبو داود يف سننه
أن النبيﷺ قال أليب بكرﮕ « :أما إنك يا أبا
بكر أول من يدخل اجلنة من أمتي» رواه أبو داود.
وهو أحقّ الناس باخلالفة بعد رسول اهللﷺ...
وتأمل يف خصال اجتمعت فيه يف يوم واحد  :قال
رسول اهللﷺ « :من أصبح منكم اليوم صائ ًام؟»
فقال أبو بكر  :أنا  ،قال« :فمن تبع منكم اليوم
جنازة؟» فقال أبو بكر  :أنا  ،قال« :هل فيكم من
عاد مريض ًا؟» قال أبو بكر  :أنا  ،قال« :هل فيكم
من تصدق بصدقة؟» فقال أبو بكر :أنا  ،قال« :ما
اجتمعن يف امرئٍ إال دخل اجلنة» .
ولعلم الصحابة بمكانه وقربه من الرسول وفضله
وسابقة إسالمه فقد بايعوه بعد وفاة الرسولﷺ
باخلالفة  ،وقد كان أمر وفاة الرسولﷺ ذا حزن
وفزع وصدمة عنيفة  ،وقف هلا أبو بكر ليعلن
للناس يف إيامن عميق قائ ً
ال  :أهيا الناس ! من كان
يعبد حممد ًا فإن حممد ًا قد مات  ،ومن كان يعبد اهلل
ّ
فإن اهلل حي ال يموت  ،ثم تال عىل الناس قول اهلل
ّ
وجل لرسوله  ﴿ :ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﴾ .
عز
َّ
و ّمتت البيعة بإمجاع من املهاجرين واألنصار .
وقد كانت سياسته العامة واخلاصة خري لإلسالم
واملسلمني والناس كافة  .وقد أنفذ جيش أسامة

ابن زيدﮔ  ،وبلغ من تكريم أيب بكر هلذا اجليش
الذي جهزه الرسولﷺ أن سار يف توديعه ماشي ًا
عىل قدميه وأسامة راكب  ،وقد أوىص اجليش بوصية
عظيمة فيها تعاليم اإلسالم ومبادئه السمحة .
ثم قام أبو بكر بعمل عظيم ال ينهض له إال الرجال
امل ــو َّفقون  ،فقد وقف للردة التي وقعت بعد وفاة
الرسولﷺ موقف ًا ال هوادة فيه وال ليونة  ،وقال
فرق بني الصالة
كلمته املشهورة ( :واهلل
َّ
ألقاتلن من َّ
والزكاة  ،فإن الزكاة حق املال  ،واهلل لو منعوين عقا ً
ال
كانوا يؤدوهنا إىل رسول اهلل لقاتلتهم عىل منعها) .
عز ّ
وجل القضاء عىل املرتدين انطلقت
وملا يسرّ اهلل َّ
عينا أيب بكر خارج اجلزيرة العربية رغبة يف نرش هذا
فوجه
الدين وإخراج الناس من الظلامت إىل النور َّ ،
اجليوش إىل اجلهاد يف أرض فارس والروم وجعل
عىل جبهة الفرس خالد بن الوليدﮕ قائد ًا ،وعىل
جبهة الروم أبا عبيدة عامر بن اجلراحﮕ قائد ًا.
وكانت أوىل املواقع العظيمة موقعة الريموك التي
فتح اهلل فيها للمسلمني أرض الروم وما وراءها .
ِّ
أجل أعامل أيب بكرﮕ مجع القرآن
ومن
الكريم ،وقد عهد بذلك إىل زيد بن ثابتﮕ ،
فقام باألمر حتى كتب املصحف يف صحف مجعت
كلها ووضعت عند أيب بكر  ،حتى انتقلت من بعده
إىل عمر  ،ثم إىل عثامن ريض اهلل عنهم أمجعني .
مرض أبو بكرﮕ وتويف يف مجادى اآلخر سنة
13هـ  ،ودفن بجوار الرسولﷺ  ،وكانت مدة
خالفته سنتني وثالثة أشهر  ،وعهد للخالفة من
بعده إىل عمر بن اخلطابﮕ .
ض عن أيب بكر واج ِزه اجلزاء األوىف جزاء
اللهم ار َ
ما قدم لإلسالم واملسلمني .
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 :شهر رمضان .
االسم
تاريخ الترشيع ُ :فرض يف السنة الثانية من اهلجرة النبوية .
مكان الترشيع  :املدينة املنورة .
 :صوم رمضان ركن من أركان اإلسالم .
منزلته
فضله
 :من صامه إيامن ًا واحتساب ًا ُغفر له ما تقدم من ذنبه .
 :جيب صومه عىل من شهد الشهر .
حكمه
موضوعه  :التقرب إىل اهلل تعاىل برتك األكل والرشب واجلامع من طلوع الفجر إىل غروب
الشمس .
رشوط وجوبه  :العقل ـ ـ البلوغ ـ ـ القدرة عىل الصوم ـ ـ اإلقامة .
رشوط صحته  :اإلسالم ـ ـ التمييز ـ ـ الطهارة من احليض والنفاس ـ ـ نيته من الليل .
موانع وجوبه  :اجلنون ـ ـ الصغر ـ ـ عدم القدرة عىل الصوم  :كالشيخ الكبري  ،واملرأة العجوز ،
واحلامل واملرضع إذا خافتا عىل أنفسهام أو ولدمها ـ ـ السفر .
موانع صحته  :الكفر ـ ـ احليض والنفاس .
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 :الزكاة .
االسم
تاريخ الترشيع  :السنة الثانية من اهلجرة النبوية .
املنورة .
مكان الترشيع  :املدينة ّ
 :ركن من أركان اإلسالم ومبانيه العظام .
منزلتها
تنمي املال  ،وتطهر النفس من البخل والشح .
فضلها
ّ :
 :فرض عىل من ملك نص ــابـ ـاً برشوط .
حكمها
رشوط وجوهبا  :العقل ـ ـ احلرية ـ ـ ملك النصاب ـ ـ متام امللك ـ ـ حوالن احلول القمري .
رشط صحتها  :اإلسالم .
موانع وجوهبا َ :د ْين ُينقص النصاب .
األموال التي جتب فيها الزكاة  :األثامن (العملة الورقية والذهب والفضة) ـ ـ عروض
التجارة ـ ـ سائمة هبيمة األنعام (اإلبل ـ ـ البقر ـ ـ الغنم) ـ ـ العسل ـ ـ الزروع والثامر .
مقدار ما جيب إخراجه يف الزكاة :
 1ـ ـ يف األثامن وعروض التجارة  :ربع العرش . %2.50
 2ـ ـ يف سائمة هبيمة األنعام  :أ ـ ـ األبل  :أق ّلها مخس وفيها شاة  .ب ـ ـ البقر  :أق ّلها ثالثون
تم هلا سنة  .جـ ـ ـ الغنم  :أق ّلها أربعون وفيها شاة .
وفيها ذكر أو أنثى ّ
 3ـ ـ يف الزروع والثامر  :من ّ
كل مخسة أوسق ( 300صاع) ما يقارب ( 720كلغ) فصاعد ًا،
نصف العرش إذا سقي بكلفة  ،والعرش إذا ُسقي بال كلفة .
 4ـ ـ العسل  :العرش (من كل عرشة أفراق َ :ف َرق)  .وال َف َرق  :ثالثة آصع .
املستحق ــون ألخ ــذ ال ــزك ــاة :ال ــفقراء ـ ـ املس ــاكني ـ ـ ال ــعاملون ع ــليها (ك ــجايب ـ ـ وخ ــازن ـ ـ
وحماسب ـ ـ وموزع) ـ ـ املؤلفة قلوهبم (وهم من ُيرجى بعطيتهم إسالمهم أو قوة إيامهنم) ـ ـ يف
الرقاب (ومنهم ّ
فك األسارى) ـ ـ الغارمون (املدينون) ـ ـ ابن السبيل (املنقطع يف غري بلده).
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السؤال  :هل يجوز صرف الزكاة كلها لرجل فقير وهو قريب لي ؟
الجواب  :نعم يجوز ذلك في حدود حاجة الفقير  ،وباهلل التوفيق [ .اللجنة الدائمة للبحوث العلمية
واإلفتاء]
السؤال  :هل يجوز صرف الزكاة لشاب يريد الزواج من أجل إعفاف نفسه ؟
الجواب  :يجوز ذلك إذا كان ال يجد نفقات الزواج العرفية التي ال إسراف بها  ،وباهلل التوفيق [ .اللجنة
الدائمة]
السؤال  :ما حكم سحب الدم من الصائم في رمضان بغرض التحليل ؟
الجواب  :مثل هذا التحليل ال يفسد الصوم بل يعفى عنه  ،ألنه م ّما تدعو الحاجة إليه  ،وليس من جنس
المفطرات المعلومة من الشرع المطهر [ .سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز] .

من قرار مجمع الفقه بمنظمة المؤتمر اإلسالمي رقم /1/99د10
األمور اآلتية ال تعتبر من المفطرات :
 1ــ ما يدخل المهبل من تحاميل (لبوس)  ،أو غسول  ،أو منظار مهبلي  ،أو إصبع للفحص الطبي .
 2ــ إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما في الرحم .
 3ــ المضمضة  ،والغرغرة  ،وبخاخ العالج الموضعي للفم إذا اجتنب ابتالع ما نفذ إلى الحلق .
 4ــ الحقن العالجية أو العضلية أو الوريدية  ،باستثناء السوائل (المحاليل)  ،وباستثناء الحقن المغذية .
 5ــ حفر السن  ،أو قلع الضرس  ،أو تنظيف األسنان  ،أو السواك وفرشاة األسنان  ،إذا اجتنب ابتالع ما نفذ إلى
الحلق
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هو اَّ
العلمة الشيخ الدكتور عبد اهلل بن عبد الرحمن بن عبد اهلل بن إبراهيم بن فهد بن حمد بن جبرين بن محمد
ابن عبد اهلل بن رشيد ،من قبيلة بني زيد .
ُولد سنة  1349هـ في القويعية  ،ونشأ فيها  ،وقرأ القرآن على أبيه  ،وعلى إمام الجامع وهو أحد أعمامه ،
واسمه سعد بن عبد اهلل بن جبرين بن فهد .
ودرس أيض ًا على القاضي الشيخ عبد العزيز بن محمد الشثري  ،ثم انتقل إلى الرياض عام  1374هـ  ،وانتظم
في المعهد العلمي  ،وواصل فيه الدراسة  ،فانتهى من القسم العالي منه عام  ، 1381وكان ترتيبه األول بين
الطالب  .وحصل على درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء عام  1390هـ  ،والدكتوراه من كلية الشريعة
عام  1407هـ بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف .
درس في المعهد العلمي أربعة عشر عام ًا  ،ثم انتقل عام  1395هـ إلى كلية الشريعة في جامعة اإلمام محمد
َّ
ابن سعود اإلسالمية بالرياض  ،وأشرف على الرسائل الجامعية  ،وناقش بعضها  .وفي عام  1402هـ صار عضواً
في رئاسة البحوث العلمية واإلفتاء إلى أن تقاعد .
سيما في آخر عمره  ،في مسجد الراجحي
بذل نفسه للعلم  ،فكان يعقد في اليوم أكثر من أربعة عشر درس ًا  ،ال َّ
بشبرا في الرياض  ،يبدأها بعد صالة الفجر  ،كما يعقد الدروس بعد صالة العصر  ،وبعد صالة المغرب  ،وعقب
صالة العشاء  ،فشرح موطأ اإلمام مالك  ،وجامع الترمذي  ،و نيل األوطار للشوكاني  ،والكافي في فقه اإلمام
أحمد ،وغيرها من الكتب والمتون .
من مؤلفاته  :أخبار اآلحاد في الحديث النبوي  ،وتحقيق شرح الزركشي على مختصر الخرقي  ،وغيرها .
توفي ظهر  / 20رجب  1430 /هـ الموافق  / 13يوليو  2009 /في مستشفى التخصصي بالرياض بعد معاناة طويلة
مع المرض عن عمر ناهز الثمانين عام ًا .
رحمه اهلل رحمة واسعة  ،اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيراً منها  ،وإنا هلل وإنا إليه راجعون .
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ƩƢƸǨǻǞǷƩƢǨǫȁ
عن عامر بن أيب عامر قال  :ملا مات زيد جلسنا إىل ابن عباس يف ظل  ،فقال  :هكذا ذهاب
العلامء  ،دفن اليوم علم كثري [سري أعالم النبالء ( 439/2ـ ـ ــ. ])440
قال أبو جعفر  :سمعت حييى بن جعفر يقول  :لو قدرت أن أزيد يف عمر حممد بن
إسامعيل من عمري لفعلت  ،فإن مويت يكون موت رجل واحد  ،وموته ذهاب العلم.
[سري أعالم النبالء (. ])418/12
عن مالك قال  :اجلدال يف الدين ينشئ املراء  ،ويذهب بنور العلم من القلب ويقيس ،
ويورث الضغن [ .سري أعالم النبالء (. ])106/8
عن معروف الكرخي قال  :إذا أراد اهلل بعبد ّ
رش ًا أغلق عنه باب العمل  ،وفتح عليه
باب اجلدل .
[سري أعالم النبالء (.])340/9
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